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De foarte multi ani in urma, multi turisti se lasa orbiti de legenda care 

invaluie acest loc misterios. In momentul in care se pronunta numele de 

Transilvania, imediat ne amintim de Dracula, vampiri, un castel tenebros si 

bineinteles, tragerea in țeapă. 

 
Castelul Bran 

In realitate, Castelul Bran, castelul in care e bazata toata legenda lui Dracula, 

este situat intr-o zona de munte plina de arboli inalti, campii verzi, iar la 

picioarele rocii unde este construit castelul se afla un mic parc. Zona pare 

mai mult un loc perfect si idilic pentru a petrece cateva zile placute si linistite, 

si nu scenariul filmelor de groaza pe care le-am vazut cu totii. Din momentul 

cand intram in satul Bran (Transilvania, Romania) ne dam seama ca de 

fapt,locul inspaimantator descris in cartea lui Bram Stoker sau toate 

productiile Hollywoodului sunt fara indoiala imaginatii. In realitate intalnim 

un sat fermecator, inconjurat de paduri, unde se respira aer curat, pur cu gust 

a gratar. Inainte de a ajunge la castel, trecem pe langa cateva tarabe cu 

mancare, cadouri (amintiri) si haine tipice zonei, si pe langa un parculet cu 

un lac, scos parca dintr-o poveste cu zane. Din parc, pleaca o carare de 

pietre,putin inclinata,care duce direct la castel, care se vede foarte bine din 

parc, datorita inaltimii pe care o are. Cand intram in castel pentru a-l vizita, 



legenda pe care o stim se sterge 

putin cate putin. Camerele sunt 

decorate cu frumoase mobile din 

lemn sculptate si par a fi 

interiorul unei case de vacanta a 

unei familii bogate, si nu un loc 

de tortura. Geamurile mari 

permit ca lumina sa intre si sa 

lumineze toata cladirea fapt ce ne 

transmite mai multa pace si 

liniste, decat frica.  
                                                         Parcul Regal 

 

Si gandindu-ne putin, nu ne 

mira faptul ca Regina Maria 

de Romania petrecea mult 

timp in castel, unde se bucura 

de cantecul pasarilor din 

padure,de terasele amplii si de 

privelistile ce le ofera castelul. 

Este practic imposibil ca 

cineva sa nu se relaxeze sau sa  
Camera din interiorul Castelului 

se impresioneze de minunatul peisaj care invaluie misteriosul loc. Din 

inaltimile castelului se poate observa cum 

padurile verzi acopera ca o manta satul si 

curtea castelului. Atat arhitectura cat si 

situarea castelului in acea zona, ne da 

senzatia ca a fost construit intentionat, 

pentru acei ce vor sa se ascunda in interiorul 

zidurilor ce ii protejau. Un loc perfect 

pentru a scrie o carte, a visa cu ochii 

deschisi, a atipi la leaganul copacilor sau a 

se relaxa si a respira un moment de pace si 

liniste pentru cei ce sufera de dureri de cap. 

 

 
Vederi de Castelul Bran 
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        Curte interioară din Castelul Bran  
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